
  نريد شخصا يراقب لنا الّشمس حينما تغرب حىت نفطر على الّسنة وليس على أذانكم الشيخ :

  أبشر السائل :

  ...سائل آخر : يا شيخ اهللا يسرت اليوم 

  أبو ليلى : تفّضل يا شيخ علي

: بسم اهللا والّصالة والّسالم على رسول اهللا أّما بعد يسأل سائل فيقول ، مسلم حفظ مذهبا من املذاهب  احلليب

  األربعة ، وأخذ به يف عزائمه ورخصه أجيوز له أن يفيت به الّسائلني ؟

العلم الذي  ال جيوز له أن يفيت مبا تعّلم من مذهبه ، إال بيانا أنّه مذهب فالن ، وليس على أساس أنّه الشيخ :

توّصل هو بدارسته الّشخصّية إليه ، ألّن املقّلد ليس عاملا ، املقّلد هو حاك حيكي ما مسع ، وعلى هذا فعليه أن 

يقول إّن جواب ما سألت على املذهب اّلذي درسته هو كذا ، وال يقول اجلواب كذا ، ألّن الفرق بني اجلوابني ، 

ذا فهذا شأن العامل العارف بالكتاب وبالّسّنة ، أّما املقّلد ولو كان من كبار من أّن اجلواب الثّاين وهو اجلزم بأنّه ك

يظّن أنّه من كبار العلماء ، فما دام أنّه مقّلد فهو ليس عاملا ، عند العلماء العامل هو كما قال ابن القّيم رمحه اهللا 

:  

 آخر ما قال هذا هو العامل ، أّما اّلذي يفين إىل " العلم قال اهللا قال رسوله  *** قال الصحابة ليس بالّتمويه "

حياته يف دراسة أقوال مذهب معّني ، دون أن يعرف دليله أهو من الكتاب أم من الّسّنة أم من اإلمجاع أم من 

القياس ؟ فهذا هو املقّلد ، واملقّلد باتّفاق العلماء يسّمى جاهال ، وال يسّمى عاملا ، لذلك جاء يف كتب الفقه ، 

كتاب القضاء وال جيوز أن يوّىل اجلاهل ، قال الّشارح أي املقّلد ، مهما كان عاملا مبذهبه فهو مقّلد ، وليس يف  

بالعامل اّلذي جيوز له أن يفيت ، و من مثرة اخلالف بني العامل احلقيقي والعامل اّلذي أحسن تسميته بعض هؤالء 

ّلد ، الفرق بني هذا وذاك أن العامل حقيقة يفيت اعتمادا على الّدليل املقّلدين ، حينما مسّاه بالعامل اازي ، أي املق

، أّما أن يقول قال اهللا ، أو قال رسول اهللا ، أو اإلمجاع على هذا ، أو يقول ليس هناك نّص وإمنّا اجتهد رأيي 

ّلذي يقول بناءا على وهذا اجتهادي ، فمن كان عنده خري منه فليأتنا به ، أّما العامل اازي أي املقّلد فهو ا

ا كان عاّمة الناس ال يفرّقون بني العلم احلقيقي ، وبني العامل اازي ، فعلى هذا العامل اازي ، أن 
ّ
مذهبه ، ومل

  يقول مذهيب كذا ، وال يقول اجلواب كذا ، ألنّه ال يدري وال يعلم. نعم

يف التكبري يف العيد ؟ مىت تبدأ ومىت تنتهي وماهي احلليب : سؤال متعلق بيوم العيد ، يقول السائل ما هي السنة 

صيغة الّتكبري وما حكم رفع الصوت ا يف املسجد ؟ واجتماع املصلني على ذلك ؟ وما هي السنة يف حق 

اخلطيب ؟ وهل تفتح خطبته بالتكبري ؟ وهل يتخطى اخلطيب الرجال إىل النساء ليخصهن مبوعظة ؟ وما حكم 



  د ؟زيارة القبور يوم العي

  ما شاء اهللا ، هذه أسئلة حتتاج إىل حماضرة ؟ هات بقى سؤاال قبل سؤال ؟ الشيخ :

  احلليب : ما هي السنة يف التكبري يف العيد مىت تبدأ ومىت تنتهي ؟ وما هي صيغته ؟

عيدنا هذا يبدأ من بعد صالة الفجر ، علما أن هذا ليس له نص ، وإمنا جرى عليه العمل من قوله  الشيخ :

أي هذا يوم إفطاركم  (( ولتكملوا العّدة ولتكّبروا اهللا على ما هداكم ولعّلكم تشكرون ))اىل إيش أّول اآلية تع

، ولذلك يسن للمسلم غدا إن كان عيدا أو بعد غد ، أن خيرج من داره ،وقد أفطر على مترات ، البد قبل أن 

يل ، أّن املسلم كما أنه أمسك عن الطعام طاعة هللا يذهب إىل املصّلى أن يؤّكد إفطاره بتمرات وذلك فيه معىن مج

تبارك وتعاىل ، فهو يستجيب لرخصته ، فيفطر على مترات قبل أن ينطلق إىل املسجد ، بل إىل املصّلى كما هي 

 الّسّنة ، ّمث يف انطالقه من داره إىل املسجد أو إىل املصّلى يسّن يف حقه أن يكّرب ، والتكبري هنا شعرية من شعائر

العيد ، فيستحّب للمكّرب أن يرفع صوته ما بني دراه وما بني مصالّه ، ولكن ال يسّن االجتماع على الّتكبري ، إذا  

  كانوا مجاعة ميشون مع بعض مثال ، أو كانوا راكبني سيارة

  سائل آخر : الّسالم عليكم

كبري بصوت واحد ، وإمنا كما هو الّشأن وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته فال يشرع هلم أن يتقصدوا الت الشيخ :

يف احلّج ، فكّل واحد يكّرب لنفسه ، فإذا التقى صوتان أو أكثر من ذلك ، ومشى أو مشوا مع بعض فال بأس 

من ذلك ، ولكن ال ينبغي أن يتقصدوا أن يكربوا اهللا عّز وجّل مجاعة بصوت واحد ، مث يستمر املنطلق إىل 

س فيه ، فإذا جلس فيظل هناك حىت يكرب حىت يأيت اإلمام ، واإلمام حينما يدخل املصّلى يف تكبريه حىت جيل

املصّلى ويفتتح خطبته ، فليس يسّن له يف خطبته ، شيء خيتّص خبطبة العيد ، خالفا ملا جرى عليه كثري من 

  اخلطباء حيث يفتتحون خطبتهم بالتكبري

  سائل آخر : الّسالم عليكم

إّن افتتاح خطبة العيد أو خطبة العيد بالتكبري ، ليس له أصل يف السنة مطلقا ، وكل وعليكم الّسالم ف الشيخ :

ما جاء يف املوضوع ، إمنا هو ما روى ابن ماجه يف سننه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، كان يكرب يف تضاعيف 

أنه كان يفتتح خطبته بالتكبري ،  خطبة العيد أي يف أثناء اخلطبة ، يدخل يف خطبته التكبري ، وهذا ال يعين بداهة

ومع ذلك فهذا احلديث الذي نقلته لكم آنفا ، من سنن ابن ماجه ، إسناده ضعيف ال تقوم به احلّجة ، وإذا 

تبينت هذه احلقيقة ، فاّلذي يشرع خلطيب العيد ، هو الذي يشرع خلطيب اجلمعة ، ولكل خطيب وهو أن 

( إن هللا عليه وآله و سّلم يفتتح خطبته ، بقوله صّلى اهللا عليه وسّلم يفتتح خطبته مبا كان رسول اهللا صّلى ا



إىل آخر اخلطبة املعروفة واليت أحياها واحلمد هللا كثري من إخواننا أهل  الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره )

شيء سواها ،  السنة ، حيث يفتتحون خطبة اجلمعة ذه االفتتاحية هي نفسها اليت تشرع ، يف صالة العيد ال

واخلطبة اليت يلقيها اخلطيب يوم العيد ، ينبغي أن يراعى فيها مقتضيات اتمع الذي يعيش فيه ، فينصح ويذكر 

، فليس خلطبة العيد نظاما معينا على اخلطيب أن يلتزمه ، فكما قيل أهل مكة أدرى بشعاا ، فهو عليه أن 

  روا به أو أن يعّلموا , إيش فيه كمان ؟يالحظ ما أهل تلك املنطقة حباجة إىل أن يذكّ 

  احلليب : يقول وهل يتخّطى اخلطيب الرجال إىل النساء ليخّصهم مبوعظة ؟

ذلك هو الّسّنة ، إذا بدى لإلمام أن خيّص الّنساء مبوعظة أو بتنبيه أو بتعليم خاّص ، فله أن يأتيهّن  الشيخ :

مسناّ ، وأن ال يكون شاباّ ، ألن يف هذه االقرتاب من  ولكن ينبغي أن يالحظ يف هذا اخلطيب أن يكون شيخا

الّنساء ، ما قد يثري فيه شيئا من احلركة النفسّية اليت ال تليق باملسلم ومعىن ذلك أّن إتيان اخلطيب إىل النساء 

 وخيصهّن باملوعظة ، إمنّا يالحظ فيه ، أن يكون قد جاوز سّن الفتّوة ، وخالط سّن الكهولة ، إن مل نقل

  الشيخوخة ، هذا نالحظه وليس منقوال وإمنا يؤخذ من باب سد الذرائع ، نعم .

  نعم الشيخ :

احلليب : يقول بعض طلبة العلم ، إن األحاديث اليت وردت يف ذكر خطبة العيد ليس فيها ذكر اخلطبة أو 

  هو احلق يف الباب ؟اخلطبتني ، فتلحق بأصل خطبة اجلمعة ، فيكون هلا خطبتان ، فهل هذا القول صحيح وما 

هذا اإلحلاق ذكره بعض العلماء قدميا وهو من باب القياس ، والقياس يف األحكام الشرعية ال نراه  الشيخ :

مشروعا ، إّال يف حدود الضرورة ، وهذا ما نّص عليه اإلمام الشافعي ، أّن القياس يف الشريعة ضرورة ، فإن 

يقيس حكما غري منصوص عليه على حكم منصوص عليه فعل ،  وجدت الّضرورة اليت تضطّر اإلنسان إىل أن

وإال فال حاجة له بذلك ، وخطبة العيد قد جاءت أحاديث كثرية تتحّدث أّن النيب صلى اهللا عليه وسلم خطب 

النص أو عند داللة النصوص اليت حتّدثت عن خطب الّرسول صلى اهللا عليه وسّلم يوم اجلمعة ، وأن ال نلجأ  ...

ياس ، ألنّنا ال نشعر بضرورة ما إىل قياس خطبة العيد ، على خطبة اجلمعة ، ومن مشاكل القياس ، أنه ال إىل الق

يوقف به عند حد فمن قال إننا نقيس خطبة العيدين على خطبة اجلمعة فلقائل أن يقول ال حنن نقيس خطبة 

سوف أو اخلسوف مثال ، وعلى العيد على غري خطبة اجلمعة ، كخطبة االستسقاء مثال أو خطبة صالة الك

العكس من ذلك ، إذا فتح باب القياس املذكور ، فسنخالف كل اخلطب اليت جاءت عن الّنّيب صّلى اهللا عليه 

وسّلم ، ممّا أشرت إليه آنفا ، كخطبة الكسوف أو اخلسوف وخطبة االستسقاء وحنو ذلك ، أيضا تقاس هذه 

  ك ؟اخلطب على خطبة اجلمعة ، فهل من قائل بذل



  سائل آخر : الّسالم عليكم

وعليكم الّسالم , ال قائل بذلك واحلمد هللا ، فإذا نلتزم الوارد وما نزيد على ذلك ، أين املراقب للّشمس  الشيخ :

  ؟

  سائل آخر : موجود .

  طّيب هل الّشمس ظاهرة من عندكم ؟ الشيخ :

  سائل آخر : نعم ، نعم .

  حسن . الشيخ :

  يارة القبور يوم العيد ؟احلليب : يقول ما حكم ز 

حكم زيارة القبور يوم العيد ، كخطبة زيارا يوم عيد اجلمعة فهل من قائل بأنه يستحب زيارة القبور يوم  الشيخ :

اجلمعة ؟ اجلواب ال ، كل ما يف األمر أن الناس اعتادوا عادة وتومهوها سنة ، وهي البدعة بعينها ، ذلك ألن من 

ستفيدها طالب العلم ، من عموم أدّلة الكتاب والّسّنة ، أن هذه األدلّة ما كان منها مطلقا القواعد الشرعية اليت ي

  وجب إجراءها على إطالقها ، وال جيوز ختصيصها إالّ بدليل املخّصص

  السالم عليكم السائل :

إذا جاء ما يقّيده  وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته وال جيوز تقييد ما جاء مطلقا من النصوص ، إالّ  الشيخ :

وعلى العكس من ذلك إذا جاء نّص مقّيد بصفة أو بكيفية أو بعدد ن فال جيوز فّك هذا القيد عنه وإطالقه كل 

ا كانت أدلة األمر بزيارة القبور مطلقة كمثل احلديث املشهور من قوله عليه الّصالة 
ّ
هذا خمالفة للنصوص ، ومل

 ( أال فزورها )قوله عليه الّسالم  ور ، أال فزوروها فإنها تذّكركم اآلخرة )( كنت نهيتكم عن زيارة القبوالّسالم 

يف هذا احلديث ويف غريه أيضا ، مطلق فينبغي إجراءه على إطالقه وال جيوز تقييده بزمن مل يأت تقييده به يف 

بور ، يكون من باب الشرع ، وال بصفة ، وال بكيفية ، فإذا كان األمر كذلك ، كان ختصيص العيدين بزيارة الق

تقييد املطلق بغري نص شرعي ، وهذا اعتداء على الّشارع احلكيم ، وخيشى على من يفعل ذلك ، أن يدخل يف 

(( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الّدين مالم يأذن به وعيد أو يف إنكار ربّنا تبارك وتعاىل على املشركني بقوله 

  العيد خاّصة.فإذا ال جيوز زيارة القبور يوم  اهللا ))

  غابت الشمس . السائل :

ا جيي بأى , أنا أريد ذه  الشيخ :
ّ
غابت الشمس ، أين التمر يا يونس ، حنن استعجلنا برؤية الّشمس ، مل

املناسبة أن أذّكر إخواننا الذين يقيمون يف هذه األرض املشرفة املطّلة على غروب الّشمس رمبا أيضا على طلوع 



س أن يراعوا التوقيت الشرعي ، وال يراعوا التوقيت الفلكي ، اآلن الّساعة الّسادسة متاما الفجر وعلى شروق الشم

، فنستطيع أن نقول أنه قد حل اإلفطار بغروب الّشمس والساعة السادسة متاما انتظروا اآلن األذان ، سيمضي 

  ربع ساعة من الوقت وقد تسمعونه وقد ال تسمعونه إال بعد الربع ..

  ...هذا اليوم تسعة وعشرون رمضان  أبو ليلى :

احلليب : شيخنا لعّل الواحد اآلن يقول هذا جبل أمامنا لّسى يف وراءه يعين يلي على رأس اجلبل ، هنا يف دور 

  وبيوت فالذي على رأس اجلبل لسى الشمس ما غربت عندهم فماذا نقول ؟

  أي نعم والذين بعد ألف كيلوا مرت ماذا يفعلون ؟ الشيخ :

  يب : نفس الشيء .احلل

  ...نفس الشيء ، وكما تعلمون األرض كروية  الشيخ :

  ...لكن هناك شرطان يا شيخ ، وهو أن خيرج الليل من ها هنا  السائل :

أيوه صدقت ، بس الكالم كما يقال ذو شجون ، اليوم اّتصل يب شخص صباحا حنو الساعة الثامنة ،  الشيخ :

من فضلك بعد صالة العشاء ، يقول أنا أّوال أتكّلم من أمريكا وثانيا ال يتيّسر فرّدت عليه زوجيت وقالت األسئلة 

يل االتصال يف هذا الوقت الذي أنتم تشريون إليه ، فمعذرة وعنده سؤال ، عفوا أنا قلت يف الساعة الثامنة ، ألن  

جر ساعات فبسبب كون دقيقا قبل ذلك يقول اآلن الوقت عندنا الفجر ، حنن الوقت عندنا مضى عليه الف

اختالف املطالع وكروية األرض ، فكل ما مشى اإلنسان إىل الغرب ، كلما تأخر وكلما مشى إىل الشرق كلما 

تقدم ، و لذلك فلكّل أرض مطلعها مشرقها ومغرا ، وهنا تستطيعون أن تتمثّلوا وأن تفهموا جّيدا ، ذلك 

ر هلم أن يفهموه فهما عملّيا ، ذلك هو قوله عليه الّصالة احلديث الذي حاء يف الّصحيحني وأهل املدن ال يتيسّ 

اآلن انظروا  ( إذا أقبل الّليل من ها هنا وأدبر الّنهار من هنا هنا وغربت الّشمس فقد أفطر الّصائم )والّسالم 

رسول اهللا هنا أنور من هنا ، هنا أنور من هنا ، ذلك ألّن الّنهار يدبر من ها هنا ، والليل يقبل من ها هنا ، ف

صّلى اهللا عليه وسّلم ، وّقت وقت اإلفطار للصائم ، وسواء كان هذا يف رمضان أو يف غري رمضان ، ووقت 

( إذا أقبل الليل من ها هنا املغرب بغروب الشمس ، وباجتماع ثالث صور أو صفات ،وهي قوله عليه الّسالم 

نهار من ها هنا أيضا الّضوء ، ضوء الّنهار يدبر ويويل انظروا اآلن كيف يقبل سواد الليل من ها هنا ، وأدبر ال )

من ها هنا ، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ، هنا يرد شبهة ، خاّصة يف بعض املدن ، يقولون االحتياط جيد 

، نقول االحتياط غري الوسوسة ، وغري تعّمد خمالفة الشريعة ، الشرع جاء على لسانه عليه الّصالة والّسالم قوله 

التزال أّميت خبري ما عّجلوا الفطر جاء يف حديث يف  ( ال تزال أّمتي بخير ما عّجلوا الفطر )لّصحيح الّصريح ا



ا غربت الّشمس أمر أحد أصحابه أن 
ّ
صحيح البخاري ، أن النيب صلى اهللا عليه وآله و سّلم كان يف سفر ، مل

  يؤّذن وأن يهّيئ اإلفطار 

  سائل آخر : الّسالم عليكم مجيعا

وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته فقال رجل هناك يا رسول اهللا الّنهار ، قال انزل واجدح أي هّيء  الشيخ :

" لو أّن أحدنا ركب ناقته لرأى اإلفطار فأفطر الرسول عليه الّسالم جمّرد أن غربت الّشمس حّىت قال الرّاوي 

االحتياط ضّد الشرع ، خالف الشرع ، املهّم أن يتأّكد  يعين لو ارتفع قليال ، لرأى الشمس ، فإذا هنا الشمس "

املسلم من غروب الّشمس بطريقة أو بأخرى ، وأقوى هذه الطرق هي الرؤية العينّية ، وبعدها اخلرب الّصحيح ممن 

 رأى الّشمس ، أّما اآلن فال شيء من ذلك إطالقا إال الّتوقيت الفلكي ، وهذا الّتوقيت الفلكي ، كرؤية اهلالل

الفلكّية ، كالمها خيالف الّشريعة اإلسالمّية ، فكما ال جيوز الّدخول أو إثبات هالل رمضان بعلم الفلك إال 

بالّرؤية العينّية كذلك ال جيوز إثبات اإلفطار أو أّي وقت من األوقات اخلمسة إّال بالرؤية البصريّة هذه ، ذلك 

  حكم اهللا وتلك حدود اهللا فال تعتدوها وبسم اهللا .

احلليب : طيب شيخنا أين هنا موضع كما يدور يف أذهان بعض إخواننا القاعدة اليت أشرمت إليها قبل قليل درء 

املفاسد مقدم على جلب املصاحل ، إنه بعض الناس اعتادوا على غري ذلك ، ويعين اخلروج عن املألوف شيء 

  هؤالء؟ صعب ، فمصاّدة هؤالء مباشرة كما سأل بعض األخوة ، فكيف تنصحون 

  بنشر العلم الصحيح. الشيخ :

  احلليب : بنشر العلم الّصحيح.

  واهتبال الفرص ، مثل هذه الفرصة الشيخ :

  احلليب : بارك اهللا فيك. 

  افطروا يا إخواننا. الشيخ :

  احلديث الذي لو ركب على ناقته لرأى الشمس أين جنده ؟ السائل :

  يف البخاري . الشيخ :

  ريجزاك اهللا خ السائل :

  سائل آخر : يعين واحد يف يفطر قبل املوجود يف رأس اجلبل يا شيخنا

  نعم ؟ الشيخ :

  سائل آخر : نفطر قبل املوجودين يف رأس اجلبل وبينهم عشرات األمتار !



مثال سّتة كما قلنا بيتأّخر دقيقة أو دقيقتني ، ألّن تنّقل الوقت ال يزيد عن دقيقة فإذا أفطرنا أمس  ... الشيخ :

ى غروب الّشمس الساعة السادسة واليوم مثال يف غمام هنا ، فالساعة ستة أو ستة دقيقة أو دقيقتني نفطر ، عل

أما اآلن ما الذي يؤّخر الناس عن اإلفطار ؟ حىت يسمعوا األذان ، هذا األذان على أي أساس يؤّذن ؟ على 

ة كنا يف ناعور منذ سنتني أو أكثر ، وألّول مرّة نرى الّتوقيت الفلكي ، وحنن شاهدنا بأعيننا وقائع متنافرة متاما مرّ 

الشمس تغرب مع األذان يلي بسّموه املوّحد ، يف سنة أخرى ، وحنن ندخل املسجد يف منطقة ناعور ، واألذان 

يؤّذن أي املوحد ولّسى الّشمس ما غربت نراها بأعيننا هذا من شؤم التوقيت الفلكي ألن هذا التوقيت ال يراعي 

رق ، ومن العجب أن الذين وضعوا الرزنامة هذه ينّبهون بضرورة مراعاة الفوراق هذه ، لكن من هو الذي الفوا

يراعيها ؟ اخلاّصة ال يراعوا ، فما بال العاّمة ؟ وهذه صورتني متنافرتني متاما يف قرية ، فإذن جيب إعادة األذان 

ليس موظفا فقط كأي موظف يف أي دائرة ، بل أن الشرعي ، وهو أن يكون لكل مسجد أذانه وأن يكون املؤذن 

يكون عنده شيء من الفقه باملواقيت مىت يؤّذن أذان الفجر ؟ مىت يؤّذن أذان الظهر ؟ مىت يؤّذن العصر ؟ مىت 

يؤّذن املغرب ؟ وهكذا العشاء ؟ مع األسف املؤّذنون اليوم ال يفقهون شيئا من هذه األحكام ، ألنه ذّلل هلم 

م على الّتوقيت الفلكي وانتهى األمر ، بينما خيتلف كما يقولون األرض ختتلف بالبّشرب ، يف التوقيت األمر بزعمه

ختتلف كذلك ، فمن كان يف الوادي ، تغرب الّشمس عنه قبل أن تغرب عّمن كان يف رأس اجلبل ، فيا ترى هل 

ال ، لكّل وقته الذي حّدده الّشرع له ينتظر من كان يف الوادي خرب وأذان من كان على رأس اجلبل أو العكس !؟ 

  ، أين أبو مالك ؟ امسعنا بارك اهللا فيك ، امسعنا ممّا عندك مّدنا مبددك يضحك الّشيخ رمحه اهللا.

  أبو مالك : واهللا يا شيخنا ، ال يبقى شيء من مددنا مع مددكم شيخنا

  عفوا الشيخ :

  أبو مالك : اليبقى شيء من مددنا مع مددكم

  ّد عضدك بأخيك.سنش الشيخ :

  احلليب : شيخنا بالش يفكروها ياسيدي مدد شيخنا اشرحها لنا ؟

حنن نريد أن نفّرق بني طلب املدد من احلّي ، وطلب املدد من املّيت فاحلّي ال سيما إذا كان حّيا بالعلم  الشيخ :

  . ، يفيد األحياء أما املّيت فلو كان أعلم الناس ، فال يستطيع أن يفيد الناس شيئا

  أبو مالك : ال ننسى بارك اهللا فيكم ، بأّن األحياء عند أولئك ، يف قبور األموات يف قبورهم أحياء أي نعم .

  ما شاء اهللا . الشيخ :

  أبو مالك : ولذلك يطلبون املدد منهم قبل أن يطلبوه من األحياء األحياء.



  واهللا املستعان . الشيخ :

، يعين فقط األخوان من باب التذكري ، ونذكر فيها األثر املعروف الذي  أبو مالك : لكن شيخنا كلمة إذا أذنتم

وهذا األثر يعد  ( ما أنت محّدث قوما حديثا لم تبلغه عقولهم إّال كان لبعضهم فتنة )جاء يف صحيح مسلم 

  بعد الّصالة إن شاء اهللا شيخنا ...قاعدة من قواعد العلم وقاعدة من قواعد الدعوة يف آن واحد 

  جزاك اهللا خري يخ :الش

  ...أبو ليلى : شيخنا إذا جاء 

حكم يتعّلق بالفرض فهو يسري إىل النافلة والعكس بالعكس ، إذا جاء حكم بالنافلة يسري أيضا إىل  الشيخ :

 الفريضة ، يسري إىل الفريضة ، هذه هي القاعدة إّال إذا جاء الّدليل يبّني الّتفريق بني الفريضة والنافلة يف حكم ما

  ، مفهوم إىل هنا 

  مفهوم . السائل :

طيب اآلن الّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم كان يقرأ يف كل الّصلوات اجلهريّة املفروضة كما كان يقرأ يف  الشيخ :

الليل ويف صالة الليل كانت قراءته عليه الّسالم تارة جهرا ، وتارة سرا اجلهر والسّر كذلك ميكن أن يقال بالّنسبة 

اخلمس كّل حبسبها ، فبعضها جهريّة وبعضها سريّة ، فلّما وجدنا حنن أّن النّيب صّلى اهللا عليه وسلم يف  للّصلوات 

كل الصلوات الفريضة اجلهرية ، ما وقف عند آية رمحة أو آية عذاب كما وقف يف الليل يف صالة الليل ، فمن 

  هنا جاء التخصيص املذكور واضح ماشي إىل هنا ؟

  شي .واضح ما السائل :

ملاذا مل نقل كذلك بالّنسبة للصالة على الرسول ؟ أّوال ألن الصالة على الرسول سر وليس جبهر ،  الشيخ :

  عرفت كيف ؟ 

  نعم . السائل :

ما فيه عندنا مثل هاتني الظاهرتني املتباينتني مثل ما ذكرنا بالّنسبة للقراءة يف اجلهريّة والقراءة يف الليلّية  الشيخ :

الصالة الليلة يدعو يقف ، وما وجدناه يفعل كذلك يف اجلهرية ، مثل هذا االختالف ما وجدناه  فوجدناه يف

فيما يتعّلق بالّصالة على الّرسول يف التشّهد ألن هذه سر، فإذا هنا نرجع إىل القاعدة ، ما ثبت يف النافلة ينقل 

هنا مل يوجد دليل ، هناك وجد دليل ، ماشي  إىل الفريضة ، وما ثبت يف الفريضة ، ينقل إىل النافلة إّال لدليل

  هلنا؟

  ماشي . السائل :



أزيدك فأقول باإلضافة إىل هذه الفارقة بني األمرين ، فيوجد هناك أدلة كنت أنا ذكرا يف صفة الّصالة  الشيخ :

لفريضة وبني الّنافلة ، يؤخذ منها عموم احلكم يف كّل صالة يتشّهد فيها ، وحنن نعلم بالّضرروة ، أنّه ال فرق بني ا

( يا رسول اهللا هذا الّسالم من حيث وجوب التشّهد وإذا كان أصحاب الّرسول عليه الّصالة والّسالم ، يقولون 

(( يا أيّها الذين تذكر هذا احلديث يف مناسبة نزول قوله تعاىل  عليك ، قد عرفناه فكيف الّصالة عليك )

ّما نزلت هذه اآلية قال بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم , ال فل آمنوا صّلوا عليه وسّلموا تسليما ))

فأين  ( الّلهم صّل على محّمد )قال قولوا  ( السالم قد عرفناه فكيف الصالة عليك )تأخذ بيدك الّشمال ، 

يلي  حمل السّالم يلي هم قالوا حنن بتعرف وتعلمنا منك السالم ، لكن علمنا كيفية الصالة ، أين هذا السالم

  يعرفوه ؟ أّوال السؤال يف الفريضة دون النافلة ؟

  ما بّني ال فريضة وال نافلة . السائل :

  طّيب فهي مطلقة الشيخ :

  نعم  السائل :

طّيب فهي تشمل الفريضة والّنافلة ، وهذا هو واقع املسلمني اليوم ، أّم يسّلمون على الّرسول عليه  الشيخ :

ء اكانت أّوال فريضة أو كانت نافلة ، مث سواء كان التشهد األول أو كان التشهد الّسالم يف كّل تشّهد ، سوا

  الثاين ، ماشي إىل هنا .

  نعم . السائل :

طيب ملا قالوا له فكيف الّصالة عليك ؟ قال هلم قولوا إىل آخره ، إذن هنا يف فقه يف استنباط حيث   الشيخ :

  إذا هذا إذا ضم إىل ما سبق ذكره كان السالم عليه ، فهو عليه الصالة أيضا ، ف

  تعترب هذه قرينة ؟ السائل :

آه ، يظهر لك الفرق بني الدعاء عند مرور آية رمحة ، أو آية عذاب ، فقلنا هذه خاّصة يف قيام الّليل ،  الشيخ :

ى العكس من ذلك ، ألنه قام الدليل املمّيز واملفّرق بني قيام الليل وبني صلوات الفريضة ، بينما هنا الدليل قام عل

  وهو عموم الّصالة وعموم كّل تشهد سواء كان أّوال أو آخرا ، لعّل يف ذلك بالغا وبيانا ؟

  اهللا جيزيك خري السائل :

  وإيّاك الشيخ :

  يف سؤال آخر يعين يسأل . السائل :

  يا شيخ بالنسبة للذكر اجلماعي اخلاص بالذّكر , الذّكر اجلماعي اخلاّص به ؟ السائل :



مفهوم ما فيه ذكر مجاعي يف اإلسالم ، وإمنا هناك ذكر يشرع فيه رفع الصوت ، وذكر ال يشرع فيه رفع  شيخ :ال

الصوت ، وعامة األذكار ، األصل فيها اإلسرار وعدم رفع الّصوت ، فكّل ذكر شرع ، فاملشروع معه اإلسرار ، 

الّتلبية يشرع فيها رفع الّصوت ، وهذا ثبت يف الّسّنة قوال  إّال ما استثين ، مثل مثال الّتلبية يف احلّج والعمرة ، فهذه

العّج هو رفع الّصوت  ( العّج والثّج )وعمال ، أما القول فقد سئل عليه الّصالة والّسالم عن أفضل احلّج قال 

من  بالّتلبية هذا أفضل أعمال احلج كما يقول الرسول عليه السالم ، والثج هو الذبح ، هذا من حيث القول ،

حيث الفعل جاء عن الصحابة أم ، ملا خرجوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم من املدينة وأحرموا باحلج عند ذي 

احلليفة ، فكانوا يلّبون حىت إذا ما وصلوا إىل مكان امسه الّروحاء ّحبت أصوام  فهذا مشروع مع كون شرعية رفع 

احد يلّيب ال يقرن صوته مع صوت صاحبه ، وال لفظه أو عبارته الصوت بالتلبية ، فهو ليس مجاعيا ، وإمنا كل و 

مع لفظ صاحبه وعبارته ، لكن يلي يصري عملّيا ، قد يلتقي بعضهم مع بعض أحيانا يف الكلمة وقد يفرتقون هذا 

هو املشروع ، أما بعد صالة الفجر ، وبعد صالة املغرب ، فأّوال هذا الرفع ال يشرع ، مث إن شرع أو بدى 

عضهم أنه مشروع ، فال يربط نفسه مع صاحبه ألن هذا ليس من السنة من جهة ومن جهة أخرى قد يرتّتب لب

من وراء االحتاد يف رفع الصوت ، مفاسد معنوية ألّن اإلنسان خيتلف طول نفسه عن غريه ، فمنهم من نفسه 

األقّل ملا ينتهوا من التهليلة األوىل  طويل ، ومنهم من نفسه قصري ، وحنن كّنا نالحظ يف الّشام ، أّن بعضهم على

ما بيأخذوا نفس ، من العجلة تبعهم فيوصلوها ، بالتهليلة الثانية ، فالذي كنا نسمعه إنه بعضهم وصل فلما 

وصل عند ال إله الثانية انقطع صوته عند الإله ، فوقع يف اإلشكال املعنوي ، حيث كفر لفظا ، والكفر اللفظي 

صاحبه من امللة ، ولكنه ال جيوز أن يتكّلم مبثل هذه الكلمة املومهة للكفر ، وكما يقول صحيح أنّه ال خيرج 

كذلك ما يقوم به املنكر ، فهو منكر فهو منكر ما يقوم به    " ما ال يقوم الواجب إال به فهو واجب "العلماء 

هو كونه ، رابط حالة  " ال إله "ه احلرام فهو حرام ، فما الذي أّدى إىل هذه الكفريّة ؟ أن يأخذ النفس عند قول

بصاحبه ، طيب صاحبه طويل ، هو نفسه قصري ، ما قدر يلحق معه ، فانقطع عند هذه الكلمة اليت ال جيوز 

الوقوف عندها ، باختصار رفع الصوت يف ليل املغرب والعشاء ، ال يشرع وإذا بعض الناس يرون ذلك مشروعا  

فما ينبغي أن ميشوا مع بعضهم بصوت واحد ألّن هذا أوال غري وارد ويتسّبب  كما يفعلون يف البالد السعودية ،

  لتحقيق بعض املفاسد.

  حكم صالة اجلماعة يا شيخ ، واألعذار املبيحة للتخّلف عن صالة اجلماعة يف املسجد ؟ السائل :

  هذا سؤال اختلف عن ذاك السؤال الشيخ :

  هو احنا بنجيبو عام اآلن السائل :



  الظّاهر إنك فّكرت اآلن ؟  الشيخ :

  جنيبها عاّم وبعدين خنّصص. السائل :

معروفة األعذار اليت تسقط صالة اجلماعة أوال بصورة عامة النساء ال جيب عليهن صالة اجلماعة ، لقوله  الشيخ :

، فليس  ثانيا من كان مريضا من الّرجال الذين جيب عليهم صالة اجلماعة ( وبيوتهّن خير لهّن )عليه السالم 

على املريض حرج ، ثالثا وأخريا إمنا جتب صالة اجلماعة على من يسمع األذان ، فمن كان بعيدا من املسجد 

حبيث ال يسمع األذان فهو بال شّك األفضل له أن يصّلي مع اجلماعة ولكن ال يكون آمثا إذا مل يصّلي ما دام 

العام ، وهات سؤالك اخلاص على حسب فلسفتك  أنه ال يسمع األذان ، واآلن هذا هو اجلواب عن الّسؤال

  اخلاّصة ، إنه كان سؤالك خاص واآلن صار عام ، وها أنت أخذت اجلواب .

  السؤال ال يزال قائم السائل :

  ما شاء اهللا تفّضل الشيخ :

  املسجد اآلن يسمع صوته يعين من بيت أبو اليمان يسمع صوت مسجد النصر السائل :

  أيوة الشيخ :

  ...إن مل يكن  :السائل 

  أي صوت ؟ الشيخ :

  صوت السّماعة طبعا . السائل :

  وأنت تعين هذا الذي تقوله ؟ الشيخ :

  ال أنا ما أعين السائل :

  إذن الشيخ :

  لكن لو وقف إنسان على املسجد وأّذن يسمع السائل :

  أيوة  الشيخ :

قريب من املسجد أو بعيد من املسجد ، فنحن نراك يف عدة بيوت شيخ بارك اهللا فيك ، يعين سواء  السائل :

  ...معظم األوقات بتصلي يف البيت 

  مني ؟ الشيخ :

  أنت . السائل :

  اهللا يهديك . الشيخ :



  آمني . السائل :

  مىت عرفت العلم هذا ؟ الشيخ :

  من خالل املّدة هذه فقط السائل :

  أي مدة هذه ؟ الشيخ :

  مدة الشهر هذا ؟ السائل :

   ؟سبحان اهللا الشيخ :

  يعين عدة دعوات ، عدة دعوات ، يعين أمسع إنك صليت يف بيت املدعو . السائل :

ال أنا أقول لك ما يصلي ، بدون الدعوات ، ما يصلي اآلن يف املساجد إال يوم اجلمعة ، أما علمت  الشيخ :

  هذا ؟

  ال ما علمت . السائل :

  كبريا ، ومريضا يف الرجلني والرّكب ما عرفت هذا ؟  أنا اآلن بعلمك ، أمل تعلم أنه أنا أصبحت شيخا الشيخ :

  أطال اهللا يف عمرك . السائل :

  جزاك اهللا خريا ، بتعرف وبتحرف كمان ، سبحان اهللا الشيخ :

  العفو يا شيخ أنا سؤايل ماهو خاّص فيك أنا أعلم عذرك  السائل :

  سائل آخر : بده يأخذ عذر لنفسه يا شيخ .

  ...ي تستضيف عنده ، أو مبن يعين جيالسك أو مبن أنا أعين بالذ السائل :

شفت بقى الدوبلة يلي عملتها ؟ هذه الفرصة جاءتك رمحه ، ملا وجهت السؤال قبل اإلفطار ، الظاهر  الشيخ :

العقل الباطن تبعك اشتعل وجدت الظاهر أن سؤالك ليس وجيه ، فجئت وعدلته أنا كنت مهّيء أن أعطيك 

ى السؤال لكن أنت احنرفت عن السؤال ، أما أنا فلن احنرف عن اجلواب ورايح أعطيك اجلواب لو أّنك ثبت عل

إياه ألنّه فيه فائدة على كل حال ، أنت مل قلت يل يف عندك حرج يف ترك صالة اجلماعة ، من الذي فرض 

  عليك هذا احلرج ؟

  ...أنا أعتقد إنه واجب وترك واجب هذا  السائل :

  ك هذا احلرج ؟ من الذي فرض عليك أن ال تؤدي الواجب ؟من الذي فرض علي الشيخ :

  اهللا . السائل :

  سائل آخر : املرض .



  ال ماهو املرض السائل :

  هو ليس مريضا ، من الذي فرض عليك  الشيخ :

  حبكم وجود ضيف يف بييت . السائل :

  هذا يسقط عنك صالة اجلماعة ؟ الشيخ :

  ال طبعا . السائل :

  ن أين جاء احلرج ومن الذي فرض عليك احلرج ؟ طّيب إذا م الشيخ :

يعين اإلنسان ما يرتك ضيفه يف بيته وخيرج ويصلي ، من هذا الباب ، هذا باب احلرج ، يعين شغلة  السائل :

  اجتماعية .

  اجتماعّية وأنت حبثك اجتماعي أم ديين ؟ الشيخ :

  ال حبثي ديين . السائل :

؟شو حكم الشرع إنك ترتك ضيفك يف الغرفة وحده ، هذا إذا كان وحده إذا هذه الكلمة ماذا تفيدك  الشيخ :

  وما معه غريه ، قد يكون له عذر مثلي ، أو ليس له عذر مثلك شو حكم الشرع ؟

  حنن نسألك أنت حنن ما بنجاوب . السائل :

ل األول يتعلق بك شو حكم الشرع والظاهر إنك رايح تعيد القصة األوىل سؤال أّول وسؤال ثاين ، السؤا الشيخ :

، والثاين أيضا لكن بعبارة أخرى ، شو حكم الشرع إّنك ترتك الّضيف يف البيت وحده وتروح أنت تصّلي ، 

  وتؤدي واجبك ؟ ما هو احلكم ؟

  ما فيها شيء إن شاء اهللا . السائل :

يلي أنت ذكرته آنفا  طّيب ما دام ما فيها شيء ،ملاذا ما سّويت هذا الشيء ؟ فاحلرج إذا أو اإلشكال الشيخ :

هناك هو نابع من عندك ، أنت إما أن تكون باختصار مقّصر يف بقائك مع ضيفك أو مش مقّصر ، فإذا كنت 

  مقصر فال تلوموين ولوموا أنفسكم ، وإن كنت غري مقصر ، فمن أين جاءك اإلشكال ؟

يت ،وأنت تعلم الضيف بارك اهللا حلد اآلن الشيء مش واضح عندي بصراحة ، يعين لو أتاين ضيف لبيي السائل :

  ...فيك 

  معليش ، معليش ، ملا بتقول الشيء واضح كلمة الشيء واضح ؟ الشيخ :

  ...ال مو واضح  السائل :

  طيب أنت وّضح ؟ الشيخ :



  ...بدي أوّضح لك الصورة  السائل :

الشيء ؟ أفصح أنت عم تقول الشيء ، بدأت بالغموض ، بدأت بالغموض وهو الشيء ، شو هذا  الشيخ :

  ...عنه 

  يعين بوقتنا احلاضر يا شيخ ، الصالة يف بيوتنا يلي حنن بعيدين عن املسجد كذا مسافة. السائل :

  أعطيتك اجلواب اهللا يهديك إّما أن يسمع الّصوت الطّبيعي الشيخ :

  بّدك تفّرق اآلن كّلها بالّسّماعات اآلن كيف بتفّرق إّنك بتسمع أو ما بتسمع؟ السائل :

طيب ، إذن على طول جيب !؟ أنت أول واحد يكفر مبا تقول ، مالك كالمي مش واضح ؟ إما أن  الشيخ :

تقول ذا التفصيل يلي أنا بقوله لك ، وإما ما تقول فيه ، وتقول مهما بلغ الصوت فهو جيب أن جييب ، شو 

  موقفك أنت ؟

  ...ال طبعا حسب الصوت العادي الذي يبلغ  السائل :

  إذا سؤالك كيف بقى بدنا نفرق ، هذا سؤال فقهي !؟ آه ، مالكم ال تنطقون ؟ الشيخ :

  عجزت عن اجلواب . السائل :

اهللا يهديك ، يا أخي أنت سؤالك بقول لك بكل صراحة ، السؤال تعجيز أعطي بالك ، ألنه مل وضح  الشيخ :

ك يف بيتك ، وهو كيف لك احلكم الشرعي ، رجعت تورد إشكاالت على غريك مش على نفسك مثل صالت

  بدنا نفّرق ؟ هذا أنت تسأل تفسك بنفسك كيف بّدك تفرق ؟ هل تعرف جواب هذا السؤال ؟

  ال . السائل :

طّيب أنا أعطيك جواب بّدك تفّرق باالجتهاد أّوال ، وبتقوى اهللا ثانيا ، بتقول هذا الّصوت يّلي بنسمعه  الشيخ :

ى لو املؤذن أّذن بدون مكرب الصوت ، يسمع أو ال ؟ استفيت قلبك وإن من هذا املسجد ، مبكّرب الّصوت ، يا تر 

أفتاك املفتون ، قلبك أجابك امسع  ، إذا حّي على الصالة ، قلبك أجابك ال ما أمسع إذا جاء جوايب السابق ، 

  لك األفضل أن تذهب ولو كان املسجد بعيدا ، ورمبا ما تسمع صوته ، واضح اجلواب ؟

  نعم . السائل :

  جزاك اهللا خريا وتفضلوا ياهللا يا كرمي . الشيخ :

( أال إّن من أهل الكتاب افترقوا على احلديث اّلذي يرويه معاوية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم  السائل :

اثنين وسبعين فرقة ، وتفترق هذه األمة على ثالث وسبعين فرقة ، اثنين وسبعين في النار وواحدة في الجنة 

(  



  اثنني وسبعني يف الّنار وواحدة : الشيخ

هل الدميقراطية ذا الزمان أو األحزاب يلي صارت يف  ( ما أنا عليه و أصحابي )يف اجلّنة  أال وهي  السائل :

  بالدنا ، بتظّم هذا احلديث يعين يف منها ؟ يعين بتكون من الفرق هاي الفرق االثنني وسبعني ؟

إسالمية ، لكن املقصود بالفرقة أو الفرق املختلفة يف الدين ، والدميقراطية  ال وإن كانت هي طبعا ليست الشيخ :

والشيوعية وإىل آخره ، هذه ليست فرق دينية ، هذه فرق علمانية  ، فهذه خارجة عن دائرة اإلسالم . مىت قلت؟ 

  إيه شو أنت ما لك مؤمن باآلخرة؟ احلديث نسيته؟ وضح لك اجلواب

  ان يلي كان على الفطرةطبعا هذا اإلنس السائل :

  سائل آخر : السالم عليكم

وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته , بيكون على الفطرة من أوالدنا مثال جيوز حنن واحلمد هللا ، يف فضل  السائل :

اهللا ومث فضل يلي شرواك اصحينا وصار عندنا وعي ديين أن هذا هي الطرق هي طريق النجاة ، إن شاء اهللا 

  الناجني حنن وإياك .نكون من 

  إن شاء اهللا . الشيخ :

اآلن حمتمل يأيت أوالدنا ، مثل يكون عندنا أحزاب يف األردن حزب مثال القومية العربية وكذا ، ويفّكر  السائل :

  أن هذا الطريق مستقيم مثال .

  من أين بيفّكر ؟ الشيخ :

  بالدعوة اليت يدعوه له . السائل :

(( قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال اّلذين ضّل ا كنت يف صدده ، اهللا قال خرجت املسألة عمّ  الشيخ :

فالكّفار  سعيهم في الحياة الّدنيا ويحسبون أنّهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربّهم ولقاءه ))

  واب ال .حيسبون أّم حيسنون صنعا ، لكن هل نقول عن الكّفار إا فرقة من الفرق الثالث وسبعني ؟ اجل

  اآلن فهمت . السائل :

  طيب السالم عليكم . الشيخ :

  وعليكم السالم . السائل :


